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అన�ాప� ,ఇం��య�. మ���� పదవ �ే��.సమయం: �ెల��ార! ఝ�మ# ఐదు గంటల(.  

నన)ందర* సరస+, అ- పలక��/ా0 ర!.12తంల3 అను�4- సంఘటనల(,సంద�ా6ల( 
ఎదురవ+డం సర+ /ా9�రణం. �ా; -న) �ా,� <�క( వ=�న కల మ�త�ం 
-జమఔత@ంద- <� అంత�ాతA BCి/E0 ం�ి. అసల( సంగ,�G వHI0  �ెల� �ార!ఝ�మ#న 
వ=�న కలల3 <� ఇషK �ైవం ప�తMNమOM <Pను ఇం�Qక <Rల �STలల3 ఈ ప�పంV�-) 
వ�ి �RWX YE��న- వరం/Zాపం ఇV��డ[.  

\దట కల] క�� అ- ��̂ Hిప_V��ను. �ా; ఒక�Pళ అ�ేగనుక -జbcd�ే ఇపeడ[ <P<Pం 
Vెయ� అన) అల3చనల3 ప��g ను. <��Gపeడ[ తక(hవ వయHIi �ాదు...డబkౖ6 �lండ[ 
సంవతm�ాల(. 12తంల3 అ-) ర!చులn చూHిన ��-).pqదMతల( 
r��YEయ�O.ఆయన కn�� పరమప�ింV�ర!. ఇక <Pను బ�,�G ఉదu��ంV�mన �ాళvX 
ల]ర!...<Pను Vెయ�mన �ారMకwమ�లn ల]వ_. ఆ కల] కనుక -జbcd�.ే..ఎందు�lx<� మం=�ి 
<� పనుల;) పy��0 Vెసుక(- ఉంటz మం=ద-{ిం=ం�ి. �ా;, <Pను YE��న- 
{ిల�ల�G,మనవల(,మనవ�ాళX�G Vె{ి| ఇప|ట} నుంVే అంద��; బqధ {�టK దల(��4ల]దు. 
ఎల�గ� ఉ�ా�ి పండ[గ �ా<P వ/E0 ం�ి కనుక అంద��; ఈ/ా�� ఇకh���� {ిల(HI0  
స��YEత@ంద-{ిం=ం�ి. అO<� ఈ ఇంట} iద,ఊర! iద మమ�ారం�^ ఈ పల�� ట���X 
ఒంట���ా పడ[<�)ను �ా;...{���� డ[,=<�)డ[ ఎపeడూ రమA- ��డవ Vేసూ0 <P ఉంటqర!. 

ఉ�ా�ి�G ఇం�ా మ�డ[ �ా�ాల(ం�ి.ఈ ల3�ా <�క(న) �4��కల( rర!��4�ాల-{ిం=ం�ి. 
సుంద�ా�ాండ, 2ష@� సహస�<�మం, ల��సహస�<�మం Yా�ాయణల(, ల��A అ�EK త0ర 
శత<�మ�వW ఈ �STనుంVే \దల( {�డ��మ- -శ�Oంచుక(<�)ను. ఆHి�  
పంప�ాల( ఆయనున)పe�ే జ����YEయ�O. ఈ ఇల(� ,�Qంచం బqMంక( బqల�నుm,<� 
నగల( తప| ఎంఈ �గల]� దు. <� {ిల�ల�వ+ర* ఈ పల�� ట���X Hి�రపడర! కనుక <� 



తదనంతరం ఈ ఇంట}- అ�A వVే� {�ౖకం పంచుక(ంటqర- <� అల3చన. బqMంక( 
బqల�నుm <� కరAక( \దల�ౖన �ాట}�G స��YEత@ం�ే�. అవసరbcd�ే {���� డ[,=<�)డ[ 
తల3 VెOM �P/ా0 ర!. నగల(,పట�K  �రల( <� కnత@ళXక( Vెం��ల- <� క(తూహలం. 

�ాకYE�ే �4డళ�X {�ద2 2ర!/ా0 ���న- <� సం�ేహం. ఇంట}ల3 �ాటq�^ స��{�ట�K �4మ- 
Vె��ే స��. ఇక <� Yాత �రల(,ఇంట} /ామ�నుల( మంగమAను (మ� ప- 
మ-Cి...�ాదుమ� ఇంట} మ-Cి..నను) మ#{�ౖ� ఏళ�X�ా అంట} {�ట�K క(- కంట}�G �lప|ల� 
�ాప�ే �ేవత) rసు�4మ- VెYా0 ను. అ�ే గనుక ల]కYE�ే <P;�STన ఇల� ఉం�ే��<�)? <� 
పyర+జనA సుకృఉతం వల�న ఇల�ంట} మ-Cి �ొ���Gం�ి.  

ఒకh/ా�� �ా� �RWX గంగల3 మ#-�� �ా�ాల- �4��క�ా ఉం�ి �ా; న-)పeడ[ ఎవర! 
rసుక(YE��ర!? �Qడ[క(ల- అ�����ే �ాదన��� �ా; ఉ�ోM�ాల(,{ిల�ల ��డవలల3 
�ాళ�X మ#-�� ఉంటz <P-పeడ[ ఇల�ంట} �4��కల( �4రడం సబబ# �ా�ే�. క(�ి��నంత 
వరకn ఈ<Rల�)ళ�X భగవస-)9ిల3 గడYాల- <�క( Vేత<Rౖనంత ��న ధ�ాAల( 
Vెయ�Mల- అ-{ిం=ం�ి. ఉ�ా�ి�G {ిల�ల�ల�గ� వ/ా0 ర! �ాబట}K  <� ఆఖ�� �STల( 
మన/ా�ా అOన�ాళX మధMన గ��{ి కను)మ���� మ- <� మనసుm ఉబల�ట 
పడ[�^ం�ి.  

 
  
 
 

అటq� ంటq,అbc���ా,మ���� పదవ �ే��.సమయం: �ెల��ార! ఝ�మ# ఐదు గంటల(  

/ా�ా <� <�మ9ేయం. �ెల��ార!ఝ�మ#న ఒక =త�bcdన కల వ=�ం�ి. కలల3 1స   
క-{ిం= ఇం�4 మ#{�ౖ| �STలల3 ఈ ప�పంV�ం�^ <�క( సంబంధం ఉండద- Vె{I|స���G 
ఉ�Gh ప�� ల]V�ను. టౖెమ# చూHI0  అOదు గంటలOం�ి. ఒళXం�� Vెమటల( 
పట}Kనట�Oం�ి.  

మనసం�� కలవరం Vెం�ిం�ి. ఆ కల -జ¢-జ¢ల( పకhన {����ే <Pను Vేయ�mన 
పనుల( Yా� ను Vేసు�4�ాల-{ిం=ం�ి. అసల( ఇపeడ[ <���� వయసుm 
�ం=YEOంద-...డబkౖ6 �lండ[ సంవతm�ాల( {�ద�  వయHIi �ాదు. క;సం ఇం�4 
ప�ేళXO<� ఉంటqనన) 9�మ��^ ఉ<�)ను. <�క( డయ�బట£సు,�.{ి. తప| {�ద�  
Vెపe�4వmన �S�ాల]i ల]వ_. ఇంతమ���� -�� <Pను <Rల�STల3�  YE��<�? స�� <� 
అ<�లHిసుm పకhన {�ట}K  ఈ <Rల�STల3�  Vెయ�mన ' things to do' సుK  
తయ�ర!Vే��� మ- <¤ట� Yాడ[,{�ను)�^ �l�� అయ�Mను.  



1. మ#ందు�ా <� ¥�ౖ<�<Rmసుm వరhవ_¦  Vేసు�4�ా క��. ఆ§  ల�ౖను బqMంక( 
బqల�నుm Vె¨  VేHI0  12,646 ��లర!�  కనప��ం�ి.  

2. <� ఫyM<Rరల(h ప�ేళX �Gwతbª స�లం �Q<�)ను �ాబట}K  ఆ ఖర!� త��«ం�ి. �ా; <� 
�ా¥ి§  క(,��- iద పyల �ెక��ష§  క(,HిbcAట£� �ాళX V��¬ల( అ;) క{ి�ే ఎంత 
ల]ద<�) 1500 నుం= 2000 ��లర� ���ా అవ+చు�.  

3. �lండ[,మ�డ[ ఫyM<Rర®  స�¬+H�   �ాళX�G �ా®  VేHి �Qటzష§  ల( అడ�ా.అల��� 
�ా¥ి§  బqక(m,పyల �ెక��ష§  క( ఆరg¯  ఇ�ా+.  

4. bcOలర!m �l���ా ఉం=�ే అ2 ¥ి®  VేHి ద��«ర �ాళXంద���° YEసుK  Vే/ా0 ర! ఎవ�S 
ఒకళ�X.  

5. <�క(, 2యం   క( క��న {ిల�ల(-±��,²/ా వ/ా0 ర- <�క( నమAకం ల]దు. 
ఎందుకంటz 2యం  ,<Pను 2��YEయ�క �ాళX�G <�క( అంత స���ా«  ��ల]ష§  సు 
ల]వ_. 

{ీటర!క( <�క( క��న సం��నం -�ా´ ,జ�i. {ీట¯  YEయ�క కn�� నను) 
అపeడపeడ[ µEను VేHి పలక��సు0 న)�ి కn�� �ా´ ,జ�iల]. YEOన సంవతmరం 
జ�i �Qడ[క( �ాడ[MO¶ష§ w  Yా�¬K�G <Pను �RWX �ా���G స¯  {�ౖ·T ��¸_K  ఇHI0  �ాడ[ 
ఎం�^ మ#��HిYEయ�డ[. <� మ#గ#« ర! మనవల(,ఇద��� మనవ�ాళX {Iర� iద Hి 
��ల( కn�� �Q<�)ను. �ాళXం�� <� ఫyM<Rర®  �G తప|క వ/ా0 ర- ఆHిసు0 <�)ను. 
�ాకYE�ే క;సం ప�ి �STల మ#ం�ై<� �ాళXక( Vె��ే ¹�º� ట� ట}�lట� 2 మం= ��®  ల3 
�Qనుక(hంటqర!. {�ౖ�ా H�లవ_ కn�� Yా� ను Vేసుక(ంటqర!. �ా- ఉన)ట�K ం�� ఇపeడ[ 
రమAంటz అ��ష§  ఏ�ట- అంటqర!. ఎ�ో ఒక /ాక( Vె{ి| {ి{ింV�. అంద��; 
ఒక /ా�� చూ/ానన) తృఉ{ి0  �గ#ల(త@ం�ి.  

6. ఇక �lw��¦  �ార!g ,టెµEను,��బ#®  �ల(�  అ;) ఏ{ి�®  �»�Aదవ ���¬ఖున కటzKయ�. 

7. ఏజంట�క( �ా®  VేHి ��{I ఇల(�  అమA�ా-�G {�టqK . ల]కYE�ే ఓ{�§  హవ_సు 
గ#��ం= అల3=ంV� అపeడ[ డబ#½ త+ర�ా Vే,�G వసు0 ం�ి.  

8. �ార! కn�� అమAమ- ��లర!క( VెYా|.�ాకYE�ే ��ల( క(�ి��<� �ెవ�¬ మ�త�ం 
ఏ{ి�®  �»�Aదవ ���¬ఖున ఇ/ా0 న- VెYా|.  

9. ఇక ఇంట}ల3- <� బటKల(,/ామ�నం�� ఏ{ి�®  \దట} �ారంల3 గ�ా¾  HIల(ల3 
{�టqK . �Q-) Yాత /ామ��� ఆంట}¨ w  హవ_   ల3 అbªAయ�. మ�¬ Yాత 
బటKల(,/ామ�నుల( /ాల]+ష§  ¿ంక( �ొ<P¦  Vే/ా0 ను.  

10. ఈ మ#{�ౖ� �STల( <Pను ద�ా �ా <� డబ½ం�� ఖర!� {�ట�K �4వచు�. ఇల(� , �ార! 
అ�Aన డబ½ం�� <Pను YEO¶ ల3పల Vే,�G వసు0 ం�ో ల]�ో �ెయదు. �ాక YE�ే 
{ిల�ల�� �Rళ�0 ం�ి. అల� �R�À0  <� ఫyM<Rరల(h ఖర!� �ా�ÀX {�టK��-�G అభMంతరం 



{�టKక YEవచు�. �ల(� ల;) కటzKHి<� <� బqMంక( బqల�నుm ప�ి�Pల ���ా 
�గ#ల(త@ం�ి. ఒక �lండ[ �Pల( ఖర!�లక-,�ా{ింగ#క- పకhన {�ట}K<� ఇం�ా 
ఎ-��ి �Pల( �గ#ల(��O. �ాబట}K  <Pను ఎ�ై<� మం= Vోట��G �R��ష§  క( Yా� ను 
Vేసు�4వచు�. YEOన <Rల టqం (మ� సందుల3<P ఉంటqడ[) <��^ �ే¦  Vేయ��-�G 
ఎం�^ ఆస�G0 చూ{ింV�డ[. అత-) క�ి{ి చూ/ా0 ను.ఇద�రం ÂO�ా ఒక �ారం 
�STల Yాట� ఏ అల�/ాh�4 కnw    ల3 లగ�¬ సూటÃ�  �RWX ఎంజ¢Ä  VేHి �ావచు�. 

<P<P ఖర!� {�డ��నంటz అత-��i అభMంతరం ఉండకYEవచు�.  

11. ఇక ఏ{ి�®  \దట} �ారంల3 చర!�క( �RWX 1స   క( <� {I�యర!m 
సమ��|ంచు�4�ా.  

12. అన)ట�K  ఒక�Pళ <Pను అనుక(న) టైమ#�G YEకYE�,ే డబ½ం�� ఇల� ఖర!� VేHIHI0  
మÅX <Pను బతకడం ఎల� అన) ఆల3చన వ=�ం�ి �ా; మWX <��� 
అ-{ిం=�ి....ఇల(� ,�ార! అ�Aన డబ#½�^ ఇం�4 =న) ఇల(� ,�ార! 
�Qను�4hవచు�న-....  

 
  
 
 

మ-Cి ప_ట}Kన ద��«రనుం= ఈ �ేÂ-) 2��= �R�ÀX వరక( �ే-�4 ఒక ��- �4సం 
'��పత�యం ' Vెందుతూ<P ఉంటqడ[. 

అన�ాప�ల3 ఉన) సరస+,,అటq� ంటqల3- /ా�ా ఇద�ర* ఒ�� వయసుmక( Vెం�ిన 
�ా�lx<�,ఒ�� జ¢, (Hీ0 · జ¢,) �G Vెం�ిన �ా�lx<� �ా�� ఆల3చ<� 9ోరణÆల3 �ే�� ఉం�ి. అ�ి 
�Pర! �ేZాలల3 ప_టKడం వల�<¤,ల]క ప��Hి�త@ల ప�pqవం వల�<¤,Çన) మనస0��0 Èల వల�<¤ 
�ావచు�. ఒ�� ఇంటÃ�  ప_ట}Kన ఇద�ర! అకhVె�ÉXళX అల3చ<� 29�నం ల3<P ఎం�^ �ే�� 
ఉన)పeడ[ సరస+,,/ా�ా �Pర! �Pర!�ా అల3=ంచడంల3 2ZÊషbªi ల]దు. ఒకర! 
క�lక(K ,ఇం�Qకర! �ాదు అ- ఈ కధ Ëకh ఉ�ే�శMం �ాదు అ- గమ-ంచగలర!. 
V�వబÌత@<�)- �ెHి<� కn�� మ-Cి '��పత�యం ' �ెల(పడbª కధ మ#ఖM ఉ�ే�శMం.  

 
  
 
 

అసల( సంగ, Vెప|<Pల]దు కదూ. సరస+, ఆశప��నట��  ఆ2��న- �Pస2 �ాలం 
ZÍలవ_ల- �ా��G మనవడ[ �Rంటబkట�K క(- rసు�l�ÎXడ[. పండ[గ�G అం�� వ=� ఆ 
{���� 2డ- సం�^ష{�ట}K  ఆ2డ YEయ�క ఘనం�ా అంతM�Gwయల( జ��{ింV�ర!. . 



  

ఇక /ా�ా తన బqÄ  ¥��ండ[�^ కHి అల�/ాh �G కnw సుల3 �RWX ÂO�ా ఎంజ¢Ä  VేHి 
వ=�ం�ి. �ా; భగవంత@డ[ ఆbc ఇం�ా క;సం సంవతmరbcd<� టqం�^ కHి బత�ాలన) 
�4��కను rర�ల]దు. ఆbc ఫyM<Rరల(h మనవడ[ మ�త�bª �ాగ�ాడ[.  
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